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Overzicht Jeugdbestuur en Commissies 

• Het Jeugdbestuur bestaat uit 3 personen; voorzitter, de vertegenwoordiger namens de 

Jeugdcommissie en de vertegenwoordiger namens de Commissie Jongste Jeugd (= voorzitter 

Jongste Jeugd) en wordt ondersteund door het secretariaat. De voorzitter neemt tevens zitting in 

Hoofd Bestuur van Zwart-Wit. 

 

• De Technische Commissie (TC) Jeugd is samengesteld uit personen die verantwoordelijk zijn voor 

Meisjes A t/m D categorieën en de Jongens A t/m D categorieën. 

 

• De TC Jongste Jeugd is samengesteld uit personen die verantwoordelijk zijn voor de Meisjes 6- en 

8-tallen, de Jongens 6- en 8-tallen, de Benjamins en Pre-Benjamins. 

 

• De technische ondersteuning voor de beide TC’s bestaat primair uit de aanwezigheid van een of 

meerdere Technisch Coördinatoren.  

Daarnaast is het mogelijk dat personen worden aangesteld met als taak de Technisch Coördinator 

rechtsreeks te ondersteunen; met name bij de Jongste Jeugd waar de technisch coördinator zich op 

alle teams richt. Het gaat dan om een Assistent. 

 

• Bij de Jeugd kan ook ondersteuning plaats vinden door een of meerdere Technisch Coördinatoren 

die rechtstreeks steun geven aan trainers en coaches van de breedtelijn in de A tot en D lijn. 
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Taken en verantwoordelijkheden 

a. Algemeen  

-Het Jeugdbestuur heeft twee hoofdtaken; 

1. Zij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het jeugdbeleid binnen Zwart-Wit.  

2. Zij adviseert het Hoofd Bestuur over alle zaken die specifiek met de jeugd te maken hebben. De 

hockeytechnische zaken behoren tot de primaire verantwoordelijkheid van het Jeugdbestuur. 

De voorzitter van het Jeugdbestuur maakt onderdeel uit van het Hoofd Bestuur.  

-De Jeugdcategorie kent twee commissies, te weten  

1. Commissie Junioren (Jeugd); categorieën A tot en met D, jongens en meisjes, bestaande uit TC en 

Technisch Coördinator(en) 

2. Commissie Jongste Jeugd; categorieën Prebenjamins, Benjamins, 6-tallen en 8 tallen, bestaande uit 

TC en Technisch Coördinator 

-De twee commissies worden geleid door een voorzitter, die beide zitting hebben  in het Jeugdbestuur. Bij 

ontbreken van een of beide, kan de Voorzitter van het Jeugdbestuur die functie(s) a.i. invullen. 

-Er bestaat een Technisch Coördinator voor de Jongste Jeugd en een Technisch Coördinator voor de 

Junioren. De functie van Technisch Coördinator Junioren kan worden opgesplitst in een voor de A en B 

categorie en een voor de C en D categorie. 

-Bij de Junioren richt de Technisch Coördinator zich primair op de prestatielijn. Voor de breedte teams 

kunnen ook Technisch Coördinatoren worden aangesteld.  

-Bij de Jongste Jeugd richt de Technisch Coördinator zich op de gehele categorie. Deze Technisch 

Coördinator kan zich laten ondersteunen door één of meer assistenten.  

-De taken en verantwoordelijkheden van Technisch Coördinatoren voor de prestatieteams en van de 

Jongste Jeugd worden hierna separaat beschreven. 

-De Technisch Coördinatoren maken deel uit van de (Jongste)Jeugd Commissie. Zij werken nauw samen 

met de TC’s en onderling, met name op de scheidslijn 8-tallen en 11-tallen. De Technisch Coördinatoren en 

assistenten kunnen te allen tijde vragen vergaderingen te mogen bijwonen of kunnen daartoe uitgenodigd 

worden. 
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b. Taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden TC Jeugd en TC Jongste Jeugd 

 

De TC’s Jeugd en Jongste Jeugd adviseren het Jeugdbestuur van Zwart -Wit met betrekking tot het beleid 

op hockeytechnisch gebied. Commissieleden ondersteunen de leden en de voorzitter van het Jeugdbestuur. 

Een lid van de TC Jeugd is o.m. geheel of gedeeltelijk (mede-)verantwoordelijk voor: 

 

• Bewaken van uitvoering (hockeytechnisch) beleid 

• Het adviseren over en uitvoeren van selectie- en indelingsbeleid 

• Het (laten beoordelen van spelers en speelsters in hun categorie 

• Het samenstellen van teams 

• Selecteren, begeleiden en evalueren van trainers, coaches en managers. 

• Voorbereiding van de competitie indeling. 

• Het bewaken en evalueren van de voortgang van de teams in de competitie. 

• Het aannemen van nieuwe leden volgens beleid en procedure Zwart-Wit 

• Begeleiden van individuele speelsters en spelers (indien gewenst). 

• Verstrekken van voorlichting aan trainers en coaches. 

• Verstrekken van voorlichting aan ouders/verzorgers en stimuleren van hun participatie. 

 

Duidelijk zal zijn dat veel van genoemde werkzaamheden op organisatorisch en uitvoerend gebied liggen en 

dat de meeste doorlopend van aard zijn. Veel leden en vrijwilligers zijn mede afhankelijk van de inzet van 

TC-leden. 

De TC’s komen periodiek bijeen in het Clubhuis op maandagavonden of bij een van de TC-leden thuis, om 

lopende zaken door te nemen en voortgang van de diverse processen en afspraken te bespreken en te 

evalueren. In de periode van de nieuwe teamsamenstellingen tot aanvang nieuw seizoen ligt de frequentie 

van bijeenkomsten hoger. E-mail is een belangrijk communicatie middel.  

Het streven is om de TC’s per leeftijdscategorie te bemannen met 2 á 3 leden. 

 

 

c. Taken en verantwoordelijkheden van een Technisch Coördinator bij de prestatielijn Jeugd  

 

De Technisch Coördinator van de prestatielijn meisjes en jongens A1 tot en met D1 rapporteert 

rechtstreeks aan het Bestuurslid belast met jeugdzaken. De technisch Coördinator rapporteert maandelijks 

over zijn/haar werkzaamheden aan genoemd Bestuurslid.  

 

De Technisch Coördinator maakt deel uit van de Jeugdcommissie. Zijn/haar werkzaamheden zijn 

hoofdzakelijk operationeel en adviserend van aard. Op hoofdlijnen is de Technisch Coördinator bij de Jeugd 

verantwoordelijk voor het verzorgen van een hockey inhoudelijk (technisch)hockeyprogramma (gebaseerd 

op methode Norbert Nederlof), het rechtstreeks begeleiden van trainers (voorbereiden, geven en 

evalueren van trainingen) en de organisatie van de selecties en indelingen van de diverse teams.  

In dit kader is de Technisch Coördinator op basis van zijn deskundigheid naast de TC Jeugd primair, maar 

niet alleen, verantwoordelijk voor de selectie en indeling van 11-tallen in de prestatielijn. Hij doet in dat 

kader een zwaarwegende aanbeveling met betrekking tot selectie en indelingen. 

 

Hij werkt nauw samen met - en wordt daarbij ondersteund door (beoogde) trainers en de TC Jeugd. Voor 

wat betreft de selectie en indeling van 11-tallen in de D-lijn werkt hij nauw samen met de TC Jongste Jeugd 

en de Technisch Coördinator van de Jongste Jeugd. Indien er met betrekking tot de indeling van de 11 - 

tallen in de D- lijn verschil van mening bestaat tussen de TC Jongste Jeugd, de TC Jeugd, de Technisch 

Coördinator Jongste Jeugd en/of de Technisch Coördinator A tot en met D Jeugd, dan neemt het 

Bestuurslid Jeugdzaken een definitief besluit. Alle in het kader van deze opdracht van het Bestuur te 
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verrichten werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd. In voorkomend geval vindt er afstemming 

plaats met de Technische Commissie voor de Jeugd. De Technisch Coördinator maakt een jaarplan voor de 

trainingen. Daarbij dient het jaar in een aantal periodes te worden verdeeld en dienen duidelijke 

hockeyinhoudelijk doelstellingen per periode te worden vastgelegd. Daarbij worden ook 

evaluatiemomenten voor het programma vastgelegd; zijn de doelstellingen behaald, is het voorgenomen 

programma uitgevoerd, wat waren bevindingen. 

      

Uitvoering van het jaar en/of periode plan en behaalde resultaten maken deel uit van het overleg met het 

verantwoordelijke Bestuurslid.  

 

Meer in het bijzonder gaat het bij de uitvoering van de opdracht om;  

 

• Het opstellen en uitvoeren van een hockeyinhoudelijk trainingsprogramma voor de 11- tallen in de 

prestatielijn. 

• Het opstellen en uitvoeren van daarmee corresponderend jaarplan. 

• Het werven en selecteren van trainers voor de prestatielijn 11 elftallen (in samenwerking met TC 

Jeugd, initiatief ligt bij de Technisch Coördinator) en de daarbij behorende administratieve 

systemen. 

• Het opstellen van het jaarlijkse trainingsschema. 

• Het opstellen en uitvoeren van een begeleiding – en opleiding programma voor trainers en 

coaches. 

• Het initiëren en operationeel leiding geven aan de selectie – en indeling activiteiten met betrekking 

tot de 11-tallen in de prestatielijn. 

• Het tijdig opstellen van een advies met betrekking tot de bovengenoemde indeling van teams. 

• De Technisch Coördinator overlegt regelmatig met de Technisch Coördinator voor de Jongste Jeugd 

over programma, werkwijze, aanpak, voortgang, etc. Daaronder valt ook het spotten van talenten. 

Voorts vindt tijdig overleg plaats over de bevindingen met betrekking tot een aanstaande selectie 

en indeling van de D 11-tallen.  

 

 

 

d. Taken en  verantwoordelijkheden van een Technisch Coördinator Jongste Jeugd 

 

Afspraken inzake de uitvoering van de opdracht betreffende de invulling van de functie van Technisch 

Coördinator Jongste Jeugd van Zwart-Wit. 

 

De uitvoering van de functie Technisch Coördinator valt rechtstreeks onder het Bestuurslid belast met 

jeugdzaken. De technisch Coördinator legt maandelijks verantwoording af aan genoemd Bestuurslid.  

 

De Technisch Coördinator maakt deel uit van de Commissie Jongste Jeugd. Op hoofdlijnen is de Technisch 

Coördinator bij de Jongste Jeugd verantwoordelijk voor het verzorgen van een hockey inhoudelijk 

(technisch) hockeyprogramma (gebaseerd op methode Norbert Nederlof), het begeleiden en opleiden van 

(jonge) trainers (voorbereiden, geven en evalueren van trainingen) en de organisatie van de selectie en 

indelingen van de diverse teams in samenwerking met de TC Jongste Jeugd. 

 

Alle in het kader van deze opdracht van het Bestuur te verrichten werkzaamheden worden zelfstandig 

uitgevoerd in samenwerking met de Commissie Jongste Jeugd. 

 

De Technisch Coördinator maakt een jaarplan voor de trainingen. Daarbij dient het jaar in een aantal 

periodes te worden verdeeld en dienen duidelijke hockeyinhoudelijke doelstellingen per periode te worden 
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vastgelegd. Daarbij worden ook evaluatiemomenten voor het programma vastgelegd; zijn de doelstellingen 

behaald, is het voorgenomen programma uitgevoerd, wat waren bevindingen. 

Uitvoering van het jaar- en/of periodeplan en behaalde resultaten maken deel uit van het overleg met het 

verantwoordelijke Bestuurslid. 

 

Meer in het bijzonder gaat het bij de uitvoering van de opdracht om; 

 

• Het opstellen en uitvoeren van een hockeyinhoudelijk trainingsprogramma voor de verschillende 

doelgroepen (6 – en 8 tallen). Het opstellen en uitvoeren van daarmee corresponderend jaarplan. 

• Het werven en selecteren van trainers (in samenwerking met TC Jongste Jeugd, initiatief ligt bij de 

Technisch Coördinator) en de daarbij behorende administratieve systemen. 

• Het opstellen van het jaarlijkse trainingsschema (in overleg met de coördinator veldplanning). 

• Het opstellen en uitvoeren van een begeleiding – en opleiding programma voor trainers en 

coaches. 

• De aanschaf en het beheer van de trainingsmaterialen. Aanschaf geschiedt conform de afgesproken 

procedures (aanvraag, goedkeuring etc. : de Technisch Coördinator heeft geen 

vertegenwoordigingsbevoegdheid naar leveranciers etc.). Deze procedures worden schriftelijk 

vastgelegd en vormen onderdeel van deze omschrijving. Onderdeel van het beheer is ook het 

beheer van de materiaalcontainer. 

• Het initiëren en operationeel leiding geven aan de selectie- en indelingsactiviteiten met betrekking 

tot de 6 -, 8 en 11 tallen. De TC Jongste Jeugd is eindverantwoordelijk voor de indeling van de 6 – 

en de 8 tallen. De TC A-D Jeugd is eindverantwoordelijk voor de indeling van de 11-tallen. 

• Het tijdig opstellen van een advies met betrekking tot de bovengenoemde indeling van teams. 

• De Technisch Coördinator Jongste Jeugd overlegt regelmatig met de Technisch Coördinator voor de 

A t/m D jeugd over programma, werkwijze, aanpak, voortgang etc. Daaronder valt ook het spotten 

van talenten. Voorts vindt tijdig overleg plaats over de bevindingen met betrekking tot een 

aanstaande selectie en indeling van de D 11-tallen.  

 

      


